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KERESZTÉNY MUMIA·ARCKÉPEK

A művészettörténet sokféle szempontból foglalkozhat a múlt muve
szeti emlékeivel. A műalkotások szorosan vett történetének tisztázása
érdekében kutathatja létrejöttük tényezőit, az alkotó müvész életkörül
ményeit, kora rnűvészetének viszonyait, de legáltalánosabb érdeklődésre

tarthat számot annak a kérdésnek megválaszolása, mily lelki igényből

született valamely kor művészete, illetőleg mily igények kielégítését kí
vánta a művésztől kora és közönsége,

Közismert történelmi tény, hogy a kereszténységgel új szellemiség
indult el útjára, amely magától értetődő természetességgel művészetben

is megnyilatkozni kívánt s megalkotta azt a keresztény művészetet, mely
páratlan gazdagsága és művészi rangja mellett egyúttal egyik legmegbíz
hatóbb vallomást teszi a keresztény ember világáról és e világ alakulásá
ról a történelem folyamán. Ez a tanuskodás és nem a művészi színvonal
teszi érdekessé és felbecsülhetetlen értékűvé a katakombák festészetet,
elsősorban a római emlékeket. Mivel azonban ezek az emlékek, megha
némelyikben meg is csillan a művészi kifejező erő, mesteremberek mun
kái, feltétlen kellett létezni egy oly keresztény festészetnek is, amelynek
e munkák többé vagy kevésbé szerenesés utánérzései.

Ilyen magas színvonalú, teljes művészi értékű és a keresztény hívő

lelkületét hűen tükröző alkotásokat találunk a keresztény múmia-port
rékban. Két helyen tártak fel nagy számban ilyeneket a régészek: Fa
yumban és Antinoéban. Négy világrész hetvenhét múzeumában és gyűj

teményében eddig 478 példányt tartanak nyilván belőlük.

Az arcképek a halott feje előtt hagyott nyílásban vannak elhelyezve,
mintha a halott nézne ki a múmia-pólyából. A pólyák befogják őket, de
ezenfelül még szurokkal is oda vannak tapasztva. Az arcképek viasz
vagy tempera-technikával fára vannak festve, s többnyire aranyozott
gipszből vagy papírmaséból készült díszes keretbe vannak foglalva. Az
ábrázolás az életnagyságnál kisebb méretű, s a fejen kívül a test legfel
sőbb részét is mutatja, Ritka eset, hogy már a nyakban végzödjék. A
temperában készült arcképek viszont könyökig menő mellképek, s rajtuk
az alsó kar és a kezek is ábrázolva vannak. Ez esetben a halott külön
böző szimbólikus tárgyakat tart kezében: Krisztus-monogrammot, virá
got, búzakalászt stb. A portréken ábrázolt személyek kiléte, egy-két
kivételtől eltekintve, ismeretlen.

Kairótól délre körülbelül 100 kilométernyire a lybiai sivatag szélén,
tehát a Nílus balpartján s azzal párhuzamosan egy oázis-sorozat húzó
dik. Ezek között a legnagyobb Fayurn. Nevét, mely nagy vizet jelent, a
szomszédságában elterülő, 40 kilométer hosszú és 10 kilométer széles
tótól kapta. A Ptolemaeusok alatt görög telepesek érkeztek a termékeny
oázisra, melynek fővárosát, Krokodilopolist - Alexandriától 300 kilo
méterre - jelentékenyen megnagyobbította és nővérfeleségéről Arsino
enak nevezte el Ptolemaeus Philadelphus (285-247-ig), az alexandriai
múzeum és könyvtár alapítója, aki innét 20 kilométerre északkeletre
még egy új várost is épített Philadelphia néven. Arsinoe Alexandriával
vetekedő város volt, s az egész gazdag tartomány virágzott még a ró
maiak alatt is. A római birodalom felbomlásával azonban elhanyatlott,
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a sivatag homokja temette be - s tette a mai tudományos kuí.atás kin
csesbányájává. 1877-78 óta folyik a múmia-arcképek feltárása, melyek
nek korát az első század végétől vagy a. második század elejétől a negye
dik század végéig számítják. A negyedik század végén --- úgy látszik.
császári parancsra - a múmiák háznál őrzése megszűnt.

A keresztény múmiák másik lelőhelye a felső-egyiptomi Thcbuis fő

városa, a nagy művészetbarát Hadrianus császár (117---133) alupitotta
Antinoe vagy Antinopolis, a Nílus keleti partján Rodan szigetnél. A vá
ros korán lett keresztény és püspöki székhely, de fennállása csak rövid
ideig, a harmadik század végéig tartott.

E néhány adat könnyen érthetővé teszi két alapvető Iontesságú meg
állapításunkat. Az egyik: a Ptolemaeusok uralmával Egyiptomba is be
hatolt a hellenisztikus müveltség, s a gazdag görög telepesekkel a görög
festészet is meghonosodott formavilágával együtt. Világosan muí a tja ezt
az a tény, hogy a klasszikus ókorból egyedül fennmaradt arckép f",lfest
ménynek, Paornius Procuius péknekés fclcség~.'lCk Pompejibon talált, a
nápolyi múzeumban őrzött s a korai múmia-arcképekkel körülbelül
egyidőben készült ketlös portréjának mestere az arc formáinak ábrázo
lásában ugyanúgy jár el, mint a fayumi múmia-arcképek mcsterei. A
másik: az egyiptomi vallásban évezredek óta a másvilágen volt a hang
súly, a vallásos gondolatvilágnak a halottak birodalma volt a k őzcp

pontja. Ez magyarázza a halonak bebalzsamozásának szokását, amit a
keresztények is nyugodtan folytattak, de a másvilágra vonatkozó keresz
tény tanítással kapcsoltak össze a múmia-arcképek tanúsága szerint.

Nehezen csak az érthető, hogy a keresztény művészet történetének
művelői elmentek a tanúségtétel mellett, mint ahogy az általános rnű

vészettörténet is éppen hogy csak tudomást vett ezekről a sajátságos
arcképekről anélkül, hogy megértésükre törekedett volna. Ennek a külö
nős jelenségnek magyarázata, hogy e múmiákkal régészek Ioglulkoztuk.
kizárólag vagy elsősorban régészeti szempontokból, s közöttük alig akadt,
akinek érdeklődését felkeltette volna ez arcképeknek sokszor csodálatos
művészettel kifejezett lelki tartalma. A keresztény régészeket viszont a
múmia-képeken az egyiptomi jelképek gyakori előfordulása tartotta visz
sza attól, hogy e műveket a keresztény művészet körébe utalják. Holott
a régi keresztény világ egyáltalában nem törekedett holmi fertőtlenített

művészeti nyelvre, s még a hatodik században sem ütköztek meg pél
dául ,a ravennai hivek azon, hogy a Krisztus keresztelését ábrázoló mo
zaik képeken mindkét keresztelö-kápolnában ott látható a Jordánt meg
személyesítő alak. Sőt még a XII. században készült, a teremtéstörténe
tet ábrázoló képsorozaton --- a morirealei székesegyházban -~a vízböl
kiemelkedő Neptun jelzi, hogy él szemlelő a tengert látja a képen. Ebből

nyilvánvalóan senkinek sem juthat eszébe, hogya tenger pogány isten
ségének hite együtt élt e kor keresztény embereinek lelkében a teremtő

egy Isten hitével.
Talán az ilyfajta nehézségek magyarázzák, hogy Paui Buberl, ismer

mertetve a bécsi nagykereskedőnek. Theodor Grajtuik; gyűjternényét,

kinek nevéhez fűződik a fayumi múrnia-képek felfedezése, az anyag lel
társzerű leírására szorítkozik s meg sem kísérli az arcképek értelmezé
sét. E. Guimet, az antionebeli múmíák gyűjtője és kutatója, viszont min
den kétséget eloszlatá bizonyossággal mutatja ki az általa feltárt mú
miák keresztény voltát és kijelenti: "Nem hiszem, hogy valaki talált volna
itt akár egyetlen sírt is a halottnak szánt étellel (mint az egyiptomi nem
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keresztény sírokban) ... nem, az Antinoéban talált holttesteknek nincs
szükségük táplálékra, de e lelkek szemjazzák a halhatatlanságot; az ösz
szes jelképek ugyanazt jelentik: világosságot, örökkévalóságot. A művé

szck halmozzák a világosságot jelentő szimbólumokat, a halhatatlanság
jelképeit. Teljes náluk az egyöntetűség a másvilági élet eszméjének be
fogadásában". A tanulmányának végén ismertetett női arcképpel kapcso
latban pedig megállapítja: "Bármily öntudatosan vallja magát keresz
ténynek ez a nő - feje mögött a négyzetes dicsfény vértanúra utal --,
hitének kifejezésére az egyiptomi szertartás szimbolikáját használja fel:
Jézus nevének első két betűjét tartja kezében mint valami talizmánt,
amely megnyitja számára az empyreum kapuját s így az örökkévalósá
gat ajándékozza neki".

Mélyebbre hatol a Kairóban dolgozó Hilde Zaloscel' a rnűvészi kife
fejező forma és a rnűalkotás tartalmának szerves kapcsolatát elemző t:l
nulmúnyábun, amely nagyszerű kiállításban jelent meg a művészettörté

rieti kiadványairól híres Schroll bécsi kiadónál s amely számbaveszi a
fennmaradt anyagot és összeállítja a múmia portrékról eddig megjelent
irodalmat. Amit Guimet az archeológia módszerével állapít meg az anti
nopolisi múmia-képeket vizsgálva, azt Zaloscer művészettörténeti és esz
tétikai módszerrel mutatja ki ..1 fayumi múmia-arcképekről,hogy ti. ezek
nemcsak keresztények számána, keresztény környezetben, hanem keresz
tény hitbeli meggyőződésből született alkotások. Vizsgálódásának ered
ményét néhány mondatba sűrítve így foglalja össze: "A régi Egyiptom
ban az örök élet nem élet, hanem örökkévalóságut vett halál ... Arsinoe
első keresztény századbeli lakói számára viszont a halál elvesztette fé
lelmetes voltát. Cél és ígéret lett belőle, mely felé a lélek teljes várako
zással közeledett. az élet megkoronázása volt, legnagyobb kegyelem és
felmagasztalás" .

Érdemes lenne ezzel az értékes könyvvel részletesen is foglalkozni,
szabadjon azonban ezúttal csupán a magsam álláspontját előadnom, amely
megegyezik ugyana tanulmány lényeges eredményével, hogy ti. a port
rék a keresztény hitből szűlettek, de jelentésüket teljesebben és ponto
sabban mutatja meg. Élményt váltottak ki bennem ezek a képek, amikor
itt-ott találkeztam velük, s miként az ókeresztény művészet tisztázása
során általában tettem, most is azt vizsgáítam, hogy ez az élmény, amely
ben az acképek keresztény hitet sugárzó karakteret véltem felfedezni,
mcgfelel-e a történelmi valóságnak. S ennek során újból megbizonyo
sodtam arról, hogy nem elég egy műalkotást látni, vizsgálni és történe
tét tanulmányozni. Igazi és legmélyebb mondanivalója csak oly szemlélő

számára lesz világos és érthető, akiben a műalkotást szülő élmény rezo
nanciára talál.

Zaloscer, hogya múmia-arcképek kifejezésének tartalmát meghatá
rozhassa, összehasonlítja őket a Pompejiben fennmaradt pékházaspár
kettős portréjával. Itt az ábrázolt személyek tekintetüket a nézőre irá
nyítják, vele veszik fel a kapcsolatot, tehát megmamdnak a földi, evilági
szférában. Nem így a múmia-aroképek alakjai. Ezek egyáltalában nem
vesznek tudomást a nézőről. tágranyílt szernük elnéz a szemlelő felett
egy másik világba. Így jut el Zaloscer az idézett megállapításhoz. Ez a
megállapítás szerintünk nem fedi a teljes valóságot. Közelebbi, szabato
sabb megállapítással kell kiegészítenünk. illetőleg helyettesítenünk. Na
gye-s .::~lyes az a meglátás, hogy a múmia-portrék alakjai elnéznek a
szemlelő felett egy másik világba. Tekintetük azonban ennél sokkal töb-
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bet mond. Az a látvány, amelyre tágranyílt szemük nezese irányul, a
meglepetés és Ienyügőző bámulat legfelsőbb fokát váltja ki bennünk, úgy,
hogy az az érzésünk, mintha szemüket többé le nem tudnák róla venni.
Benne van ebben a tekintetbe a meglepetés pillanatnyi jellege és a szem
lélet állandósága. A földöntúli Iátvány kiváltotta érzés az dreképek túl
nyomó többségén a boldogság kűlönböző fokának kifejezése egészen az
elragadtatásig. De előfordul, mint Quirnet is megjegyzi az egyik női

portré ismertetésében, hogy az ábrázolt személy tágranyílt szeme inkább
megdöbbenést, mint boldogságot fejez ki.

Azt hiszem, ezek után nyugodtan megállapíthatjuk - ami egyébként
hívő keresztények számára könnyen érthető -, hogy a keresztény rnú
mia-arckép él megboldogultat abban a pillanatban ábrázolja, amint a
testtől elvált lélek megjelenik a másvilágon és Isten színelátása mennyei
boldogsággal, örök békével és az örök világosság fényével tölti el. Oly
kor, mint említettük, a portré kifejezésében nyugtalanság vehető észre,
mintha az ítélőbiró előtt való megjelenés izgalmat tükröznek. Ezt álla:'
pithatjuk meg a római Vigna Massime katakomba negyedik század első

feléből származó női portréján is. De még határozottabban leolvasható
annak a mellszooornak arcáról, amely Palmyra romjai közül került dJ.
s most a beirouthi amerikai egyetem múzeumáriak tulajdonában van.
A mellszobor, amely alélek finom rezdüléseit is felszinre hozó jellemzés
remeke, 161-ben készült és Aha-t, Halafta lányát ábrázolja. Képét Les
ruines ele PaLrnyre című könyvében ezzel az aláírással hozza Albert
Champdor: "Ugyan mitől döbbenhet meg ez a szép fiatal lány az örökké
valóság küszöbén?"

A keresztény ókor egyiptomi hívői tehát a halottak cmlékét ápoló ös·
régi szokást a krisztusi hít világosságába emelték és szeretteik képét
nem mint a múlt emlékét őrizték, hanem kegyeletüket az a rneggY(JZÖ
dés éltette, hogy a megboldogultak átköltöztek az örök élet világ~liJa,

amely nincs alávetve a mulandóságnak, s így a kapcsolat élők és üdvö
zültek között fennáll.

A római katakombákban nincsenek múmiák és az emlitett női

portrén kívül nem találkozunk bennük az elhunytak úbrúzolnsavnl. De
innen sem hiányzik az emlékeztető az elköltözöttek mcnnyei boldogsá
gáról. Ez pedig az "orans" kiterjeszctt karokkal imádkozó alakja. a bol
dogító istenlátásra eljutott lélek jelképe. Ezek az oransok Iegtöbbször
nem kifejező ábrázolások, hanem csak sematikus jelt:ések, ám a Prrx
cilla katakomba híres oransának tekintetében ugyanazt a csod.ilkozáss.ü
vegyes rnély boldogságet látjuk kifejezve, min L cl. múmia-port
rékon. Minthacsak művésze a f'ayumi múrnia-arckópck f'~'stőHőJ tanult
volna. A katakombák festői dísze egyébként a különbözö bibliai ábrú
zolásokkal teljesebben jelzi az üdvösség hitének gazdagságát és nemcsak
a másvilágra költözött lélek boldogságára utal, hanem az egé;;c, testből

és lélekből álló ember megmentésére, a halálból feltámadásra és örök
életre.

Az Egyiptomhan fennmaradt keresztény múrnia-arcképek a krisztusi
hit mellettarról is tanúskodnak, hogy az a görög művészet, mely a földi
lét harmóniáját keresve a tökéletes szépségének megmutatásában nőtt

naggyá, az újuló világnak megmutatta a menny hitének boldogító erejét.
És azóta a keresztény művészetben nem húnyt ki a szemnek az a fénye,
amelyben egy földöntúli valóságra csodálkozó lélek legmélyebb öröme
ragyog.
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